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1. Executive summary 

1.1 General progress. 

The aim of the project “Improving the conservation status of fauna species in Cyprus: 

from microhabitat restoration to landscape connectivity” (acronym ICOSTACY) is to improve 

the conservation status of 20 targeted species and their habitats, within 14 NATURA 2000 areas, 

in Cyprus. This target will be reached through the implementation of concrete conservation 

actions which include the protection, restoration and creation of new microhabitats for the 

selected species. 

From the beginning of the project until present (01/10/2010 – 31/05/2011), all foreseen 

types of actions have started and developed, according to the timetable. These are briefly: (a) 

Management of the project: nomination of the staff, appointment of the organisational teams, 

receipt of the first pre-financing from the European Comission, deposit of the payments to the 

beneficiaries according to the needs of the actions started and the coordinating-management 

actions of the project. (b) Implementation of the project: commencement and progress in all the 

preparatory (A) actions (field work, technical reports etc), commencement of the expected 

conservation actions of the project (actions C) and the public awareness actions (actions D), 

according to the timetable. 

 

1.2 Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable. 

The way of effectuation and implementation of the actions till present (see §1.1 and §1.3), 

according to the timetable and aiming at the most qualitative and quantitative results, is the 

criterion which leads to the assessement that the objectives and work plan of the project are still 

viable. 

 

1.3 Problems encountered. 

The difficulties encountered are presented analytically in the technical part of the report 

(part 3). These briefly concern: (1) three month extension for the final deliverable of action A1 

and four month extension for part of the deliverables of actions A2 and A3, (2) four month delay 

for the commencement of action C1.1 and one month delay for the commencement of action C4, 

(3) reconsideration of action C1.2, (4) replacement of two of the ten buildings with another two, 

in the selected by the project NATURA 2000 sites and replacement of one mine gallery 

(Mitsero) with three new buildings, in action C2, (5) replacement of one of the four plantations 

with a new one in another NATURA 2000 site (which is not included in the 14 NATURA 2000 

sites selected by the project), in action C6*, (6) a five month bringing forward of the 

commencement of action D7, (7) delay in obtaining part of the equipment.  
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The Project Coordination and Management Unit in cooperation with the Coordinating 

Beneficiary and the Associated Beneficiaries, has tackled the abovementioned problems, in a 

manner that neither the project progress and the final targets, nor the obligations of the partners 

are affected.   

 

*For this change a formal request is submitted to the EC.  

 

1. Συνοπτική παρουσίαση 

1.1 Γενική πρόοδος. 

Ο στόχος του προγράµµατος “Improving the conservation status of fauna species in 

Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity” (ακρωνύµιο ICOSTACY) είναι 

η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 επιλεγµένων ειδών πανίδας και των ενδιαιτηµάτων 

τους, σε 14 περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου. Η επίτευξη του στόχου αυτού, 

επιδιώκεται µέσω της εφαρµογής διακριτών δράσεων διατήρησης, που περιλαµβάνουν µεταξύ 

άλλων την προστασία, αποκατάσταση και δηµιουργία νέων µικροενδιαιτηµάτων για τα 

επιλεγµένα είδη.  

Από την έναρξη του προγράµµατος έως σήµερα (01/10/2010 – 31/05/2011), έχουν 

ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόµενες εργασίες του προγράµµατος, 

σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Συνοπτικά αναφέρονται: (α) ∆ιαχείριση του 

προγράµµατος: πρόσληψη και καθορισµός του προσωπικού, σύσταση των οργανωτικών 

οµάδων, παραλαβή της πρώτης προ-χρηµατοδότησης (first pre-financing) της ΕΕ, καταβολή 

χρηµατικών ποσών (δόσεων) στους εταίρους σύµφωνα µε τις ανάγκες των δράσεων που 

υλοποιούν και οι δράσεις συντονισµού – παρακολούθησης του προγράµµατος. (β) Υλοποίηση 

φυσικού αντικειµένου: η έναρξη και εξέλιξη όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων (εργασίες 

πεδίου, τεχνικές µελέτες, εκθέσεις κ.α.), η έναρξη των προβλεπόµενων δράσεων διατήρησης (C) 

και ενηµέρωσης (D), µε βάση το χρονοδιάγραµµα.  

 

1.2 Εκτίµηση του κατά πόσο οι στόχοι του προγράµµατος και του σχεδίου εργασίας    

εξακολουθούν να είναι βιώσιµοι. 

Η υλοποίηση και ο τρόπος εφαρµογής των δράσεων έως σήµερα (βλ §1.1 και §1.3), 

βάσει του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και µε γνώµονα την ολοκληρωµένη εργασία, τόσο 

σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, είναι τα κριτήρια που οδηγούν στην ασφαλή εκτίµηση 

ότι οι στόχοι και το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος, εξακολουθούν να είναι βιώσιµοι.  
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1.3 Προβλήµατα που προέκυψαν. 

Οι δυσκολίες που προέκυψαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεχνικό µέρος της έκθεσης 

(µέρος 3). Συνοπτικά, αυτές αφορούν: (1) Παράταση τριών µηνών του τελικού παραδοτέου της 

δράσης Α1 και τεσσάρων µηνών για µέρος των παραδοτέων των δράσεων Α2 και Α3, (2) 

Καθυστέρηση τεσσάρων µηνών για την έναρξη της δράσης C1.1 και ενός µηνός για τη δράση 

C4, (3) Επανεξέταση της δράσης C1.2, (4) Αντικατάσταση δύο από τα δέκα κτίρια µε δύο νέα, 

εντός των ίδιων προτεινόµενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και αντικατάσταση µίας 

από τις έξι προς αποκατάσταση γαλαρίες (Μιτσερό) µε την επισκευή τριών αντίστοιχης 

οικολογικής αξίας κτιρίων, στη δράση C2, (5) Αντικατάσταση µίας από τις τέσσερις φυτεύσεις, 

στο πλαίσιο της δράσης C6, µε µία νέα σε άλλη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 που δε 

συµπεριλαµβάνεται στις 14 περιοχές που στοχεύει το πρόγραµµα*, (6) Επίσπευση της έναρξης 

της δράσης D7 κατά πέντε µήνες, (7) Καθυστέρηση στην απόκτηση µέρους του εξοπλισµού. 

Η Μονάδα Συντονισµού και ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (ΜΣ∆Π) σε συνεργασία µε το 

Σ∆ και τους εταίρους, έχει προχωρήσει στη διευθέτηση των παραπάνω θεµάτων, µε τρόπο ώστε 

να µην επηρεάζεται η πορεία υλοποίησης του προγράµµατος και η επίτευξη των τελικών στόχων 

αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απέναντι στην ΕΕ. 

 

*Για την προτεινόµενη αντικατάσταση υποβάλλεται σχετικό ερώτηµα προς την ΕΕ. 

 

2. ∆ιοικητικό µέρος 

2.1 Περιγραφή της ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος. 

Για την οµαλή διαχείριση του Προγράµµατος, η εγκεκριµένη πρόταση προβλέπει τη 

σύσταση τριών οµάδων, που είναι οι εξής: (1) η ΜΣ∆Π, η οποία αποτελείται από το Συντονιστή 

του Προγράµµατος (ΣΠ) και την Υπεύθυνη Προγράµµατος (ΥΠ), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

τον επιστηµονικό, τεχνικό και οικονοµικό συντονισµό του προγράµµατος, καθώς και για τη 

βοήθεια και τήρηση της εφαρµογής του και διατηρούν καθηµερινή επικοινωνία µεταξύ τους και 

συχνή επικοινωνία τόσο µε το ∆Π όσο και µε τους υπόλοιπους συνεργάτες. (2) Οι Αντιπρόσωποι 

των Εταίρων (Associated Officers) (ΑΕ), δηλαδή ένας υπεύθυνος για τον κάθε εταίρο, για την 

εφαρµογή των δράσεων του φορέα του και (3) η Κοινή Επιτροπή ∆ιαχείρισης (ΚΕ∆), 

συνιστώµενη από αντιπροσώπους του Ανάδοχου και των εταίρων, η οποία συγκαλείται δύο 

φορές το χρόνο για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία και η οµαλή συνεργασία για την καλύτερη 

εφαρµογή του προγράµµατος.  

Από την έναρξη του προγράµµατος έως σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν (Παράρτηµα 19): 

(1) ∆ύο συναντήσεις της ΚΕ∆, το ∆εκέµβριο 2010 και τον Απρίλιο 2011, (2) Συνάντηση 

εκπροσώπων όλων των εταίρων στην Κύπρο, διάρκειας µιας εβδοµάδας, για επίσκεψη στις 

περιοχές µελέτης και συζήτηση – συντονισµό της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των 
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δράσεων, τον Ιανουάριο 2011, (3) Συνάντηση της ΜΣ∆Π στην Αθήνα, το Φεβρουάριο 2011, (4) 

Συνάντηση εκπροσώπων όλων των εταίρων στην Κύπρο, για την εναρκτήρια εκδήλωση του 

Προγράµµατος και τον έλεγχο από την Εξωτερική Οµάδα Παρακολούθησης (ΕΟΠ), τον Απρίλιο 

2011. Οι παραπάνω συναντήσεις ήταν καθοριστικές για τον εντοπισµό των δυσκολιών και την 

εύρεση των καταλληλότερων λύσεων.    

 

2.2 Οργανόγραµµα της οµάδας του προγράµµατος και της δοµής διαχείρισής του. 

Η καθηµερινή διαχείριση και ο συντονισµός των δράσεων του προγράµµατος, 

υλοποιείται από τη ΜΣ∆Π σε συνεργασία µε το ∆Π και αποτελείται από τους: 

-Χριστίνα Πανταζή, ∆ιευθύντρια Προγράµµατος (∆Π)* (Βιολόγος, Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Α’, Επικεφαλής Τοµέα Φύσης, Τµήµα Περιβάλλοντος (ΤΠ), Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος- Ανάδοχος του Προγράµµατος), 

-Θωµά Αράπη, Συντονιστής Προγράµµατος (ΣΠ) (Βιολόγος, ∆ιαχειριστής εταιρείας ΟΙΚΟΣ 

ΕΠΕ, Αθήνα), 

-Ευστρατία Μακρυκώστα, Υπεύθυνη Προγράµµατος (ΥΠ) (Περιβαλλοντολόγος, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, 

Κύπρος). 

Η συνεχής συνεργασία µεταξύ των παραπάνω ατόµων αλλά και η συχνή επικοινωνία µε 

τους συνεργαζόµενους φορείς, στοχεύει στη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και 

αξιολόγηση της προόδου των δράσεων του προγράµµατος.  

 

*Η ∆Π κ. Χριστίνα Πανταζή, λόγω απόσπασής της στις Βρυξέλλες προκειµένου να αναλάβει 

καθήκοντα σχετικά µε την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας, θα αντικατασταθεί (από τον Ιούλιο 

2011) από τη νέα επικεφαλής στον τοµέα της φύσης του ΤΠ, κ. Έλενα Στυλιανοπούλου, Λειτουργό 

Φυσικού Περιβάλλοντος Α’ (Παράρτηµα 24).  
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2.3 Κατάσταση των συµφωνιών εταιρικής σχέσης (συµπεριλαµβανοµένης της 

ηµεροµηνίας υπογραφής) και βασικό περιεχόµενο. 

Στις 25/11/2010, υπογράφηκαν τέσσερα «Συµφωνητικά Εταιρικής Σχέσης» (Partnership 

Agreements) µεταξύ του Σ∆ και ενός εκάστου των υπόλοιπων δικαιούχων του προγράµµατος, 

στα οποία περιγράφεται το νοµικό πλαίσιο συνεργασίας και υλοποίησης του προγράµµατος 

µεταξύ τους (Παράρτηµα 1). Τα Συµφωνητικά Εταιρικής Σχέσης συντάχθηκαν µε βάση τις 

«Οδηγίες για συµφωνίες εταιρικής σχέσης» (LIFE+ 2007 Guidelines to Partnership agreements) 

που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος LIFE. Επιγραµµατικά, περιλαµβάνουν τη 

διάρκεια του προγράµµατος, το ρόλο και τις υποχρεώσεις του Σ∆ αλλά και του κάθε εταίρου, 

∆ιευθυντής 

Προγράµµατος:  
Χριστίνα Πανταζή 

(Τµήµα 

Περιβάλλοντος) 

Κοινή Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

 

Αντιπρόσωποι των Εταίρων: 
- ΤΠ: Χριστίνα Πανταζή 

- Τ∆: Τάκης Τσιντίδης 

- ΤΑΘΕ: Μαρίνα Αργυρού 

- ΜΦΙΚ: Μιχάλης Προµπονάς 

- ΟΙΚΟΣ: Θωµάς Αράπης 

 

Μονάδα Συντονισµού και 

∆ιαχείρισης Προγράµµατος 

 

-Συντονιστής Προγράµµατος: 

Θωµάς Αράπης 

(ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) - Αθήνα 

-Υπεύθυνη Προγράµµατος: 
Ευστρατία Μακρυκώστα 

(ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) - Λευκωσία 

ΤΠ 

 

∆ράσεις: 

C4, D1, D2, 

D5, E1, E3, E4 

ΤΑΘΕ 
 

∆ράσεις: 

C1, C7, C8 

Τ∆ 

 

∆ράσεις: 

A1, C1, C2, 

C3, C5, C6, 

D3, D6 

 

ΟΙΚΟΣ  

 

∆ράσεις:  

A2, A3, A4, 

D1, D2, D3, 

D4, E1, E2 

  

ΜΦΙΚ 

 

∆ράσεις: 

A1, C7, C8, 

E2 

 

Πίνακας 1. Οργανόγραµµα Προγράµµατος ICOSTACY. (Στον κατάλογο όλου του προσωπικού

παρουσιάζεται ο κάθε εργαζόµενος µε την ιδιότητά του στο πρόγραµµα, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε 

δράση, ο οποίος έχει οριστεί από το φορέα του- Παράρτηµα 19, Πίνακας 1).  



9 

 

καθώς και τον υπολογισµό των επιλέξιµων εξόδων του κάθε εταίρου, µαζί µε το ποσό της ιδίας 

συµµετοχής του. Επιπλέον, αναφέρουν τους όρους των πληρωµών και τους όρους 

εµπιστευτικότητας και διασφαλίζουν τη δυνατότητα ελέγχου της ΕΕ και των εκπροσώπων της 

στα τεχνικά και οικονοµικά έγγραφα του προγράµµατος.  

 

3. Τεχνικό Μέρος 

Η υλοποίηση του προγράµµατος πρόκειται να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής διακριτών 

δράσεων διατήρησης (δράσεις C), στις περιοχές µελέτης. Αυτές οι δράσεις, σε τεχνικό επίπεδο, 

περιλαµβάνουν µικρής κλίµακας έργα, όπως την αποκατάσταση και αναστήλωση γαλαριών για 

την προστασία των χειρόπτερων, τη δηµιουργία µικρών υδατοσυλλογών για την αποκατάσταση 

των ενδιαιτηµάτων των ερπετών, τη φύτευση δέντρων, τη δηµιουργία ασφαλών υπόγειων 

περασµάτων για στοχευόµενα είδη πανίδας, την αποµάκρυνση ξενικών ειδών από επιλεγµένες 

περιοχές, την αναπαραγωγή σε αιχµαλωσία κ.α. Η σωστή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων 

απαιτεί την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων (δράσεις Α), όπως αυτές 

αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, για την ολοκληρωµένη διαχείριση του προγράµµατος 

απαιτείται η εφαρµογή δράσεων ενηµέρωσης και διάδοσης των αποτελεσµάτων (δράσεις D) και 

η εφαρµογή δράσεων συντονισµού (δράσεις Ε). 

 

3.1 ∆ράσεις  

3.1.1 ∆ράση Α.1: Εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγµένων 

ειδών. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 9/2012). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, από την έναρξη του προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκε 

ανασκόπηση και αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, σχετικά µε τα επιλεγµένα από το 

πρόγραµµα είδη πανίδας της Κύπρου. Τα βήµατα 1 και 2 (Species envelopes και Knowledge 

gaps για τα 20 επιλεγµένα είδη πανίδας της Κύπρου) έχουν ολοκληρωθεί (Παράρτηµα 3). Ο 

σχεδιασµός της έρευνας και των πρωτοκόλλων παρακολούθησης για τα είδη και τα ενδιαιτήµατά 

τους (βήµα 3) έχει επίσης ολοκληρωθεί (βλέπε πρωτόκολλα δειγµατοληψιών για δράσεις Α1, C7 

και C8 στο Παράρτηµα 4). Το βήµα 4, όσον αφορά τα χειρόπτερα, βρίσκεται σε εξέλιξη µε τις 

ακουστικές καταγραφές και ακολούθως τη φθινοπωρινή επιθεώρηση των καταφυγίων. Έχει 

συγκεντρωθεί ήδη µεγάλος όγκος δεδοµένων που αφορούν στα βήµατα 5, 6, 8 και 9 της δράσης. 

Για τα χειρόπτερα, ειδικότερα, έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:  

(α) Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπάρχουσες επιστηµονικές εργασίες αλλά και τα 

αδηµοσίευτα δεδοµένα κυπρίων και ελλήνων ερευνητών καταχωρήθηκαν σε ειδικά σχεδιασµένη 

βάση δεδοµένων. Η εγκυρότητα των πληροφοριών ελέγχθηκε αρχικά κατά την ανασκόπηση της 

υφιστάµενης πληροφορίας και η αξιοπιστία τους ελέγχεται κατά τις εργασίες πεδίου της δράσης 

Α1. Η εν λόγω βάση επιτρέπει τη µελλοντική ανάλυση των µακροχρόνιων τάσεων των 
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πληθυσµών των χειρόπτερων αλλά και την επεξεργασία των κατανοµών τους σε λογισµικό 

Γεωγραφικής Ανάλυση Πληροφοριών – GIS (Παράρτηµα 5, Εικ. 1 και 2). Μέχρι στιγµής, στη 

βάση έχουν καταχωρηθεί πληροφορίες για την παρουσία όλων των ειδών της Κύπρου, σε 245 

θέσεις σε όλο το νησί.  

(β) Καθώς τα περισσότερα είδη µετακινούνται µεταξύ εναλλακτικών καταφυγίων από εποχή σε 

εποχή, αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση επιθεωρήσεων σε όλα τα γνωστά καταφύγια τρεις 

τουλάχιστον φορές κάθε χρόνο: µία τη χειµερινή (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος), µία την 

καλοκαιρινή (Μάιος-Ιούλιος) και µία τη φθινοπωρινή (Αύγουστος-Οκτώβριος) περίοδο. ∆είγµα 

του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται στις επιθεωρήσεις των καταφυγίων δίνεται στο 

Παράρτηµα 5, Εικ. 3 και 4. Η εξάπλωση και αφθονία των µη σπηλαιόβιων ειδών θα εκτιµηθεί µε 

ακουστικές καταγραφές, στις οποίες θα χρησιµοποιηθεί το πρωτόκολλο που δίνεται στο 

Παράρτηµα 5, Εικ. 5. 

(γ) Πραγµατοποιήθηκε η χειµερινή επιθεώρηση των καταφυγίων, το Φεβρουάριο του 2011. 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο καταφύγια του είδους Rhinolophus euryale, η παρουσία του οποίου 

στην Κύπρο ήταν υπό αµφισβήτηση για χρόνια. Η καλοκαιρινή επιθεώρηση βρίσκεται σε 

εξέλιξη (από το Μάιο 2011) (Παράρτηµα 5, Εικ. 6 και Πιν. 1), ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε µία 

νέα θέση όπου καταφεύγουν άτοµα των ειδών Plecotus kolombatovici και Rhinolophus 

hipposideros.  

Το πρώτο παραδοτέο (βήµα 5) θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2011, σύµφωνα µε την περιγραφή 

της δράσης στην πρόταση (βλ. Παράρτηµα 22). Το τελικό παραδοτέο θα ολοκληρωθεί µε 

καθυστέρηση τριών µηνών, δηλαδή στις 31/12/2012, ώστε να πραγµατοποιηθεί εργασία πεδίου 

και το φθινόπωρο του 2012 και να συµπεριληφθούν στο παραδοτέο όλα τα δεδοµένα.  

Η δράση θα συνεχιστεί µε τακτικές επισκέψεις ειδικών µέχρι τις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες, τόσο για την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειµένου όσο και για τις αναγκαίες 

εκπαιδεύσεις του προσωπικού των υπόλοιπων δικαιούχων του έργου. Οι επισκέψεις θα 

συνεχιστούν και µετά την ολοκλήρωση της δράσης Α1 για τις ανάγκες της δράσης Ε2. 

3.1.2 ∆ράση Α.2: Τεχνικές µελέτες που απαιτούνται για τις διακριτές 

δράσεις διατήρησης. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη 

λήξη 6/2011). 

Η δράση περιλαµβάνει τις παρακάτω τεχνικές µελέτες: (α) Τεχνική µελέτη για µικρής 

κλίµακας εργασίες επισκευής σε 13 κτίρια (C2). (β) Τεχνική µελέτη για την προστασία 5 στοών 

ορυχείων (C2). (γ) Τεχνική µελέτη για τη δηµιουργία 4 υδατοσυλλογών (ponds) και ενός 

ποταµοφράκτη (weir) (C.1.1). (δ) Τεχνική µελέτη για τη δηµιουργία 3 ασφαλών περασµάτων 

στο οδικό δίκτυο (C4).   
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Η υλοποίηση των (α) και (β) εξελίσσεται και αναµένεται να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα (Παράρτηµα 6). Κατά την υλοποίησή τους προέκυψαν οι παρακάτω αναγκαίες 

τροποποιήσεις: 

(1) Η αντικατάσταση µιας γαλαρίας από τις 6 που έχουν προταθεί, µε τρία κτίρια αντίστοιχης 

οικολογικής αξίας (βλέπε Παράρτηµα 25, απάντηση 3 επιστολής 21.6.11), επειδή διαπιστώθηκε 

ότι η συγκεκριµένη γαλαρία βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής «PERIOCHI MITSEROU / 

CY2000003» του δικτύου NATURA 2000.  

(2) Σχετικά µε τις εργασίες επισκευής 13 κτιρίων: (α) στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος 

/ CY2000008»: από τρία κτίρια που είχαν προταθεί θα γίνει ένα, (β) στην περιοχή «Σταυρός της 

Ψώκας – Καρκαβάς / CY4000012»: από δύο κτίρια που είχαν προταθεί θα γίνουν τρία και (γ) 

στην περιοχή «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους / CY5000004»: από πέντε κτίρια που είχαν 

προταθεί θα γίνουν εννέα (βλέπε Παράρτηµα 25, απάντηση 3 επιστολής 21.6.11). 

Το παραδοτέο (γ) θα ολοκληρωθεί µε καθυστέρηση τεσσάρων µηνών (31/10/2011), 

λόγω καθυστέρησης που προέκυψε κατά τη διαδικασία γνωµοδότησης του συναρµόδιου 

Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) (Παράρτηµα 7), σε ότι αφορά την τελική επιλογή των 

θέσεων των προς κατασκευή υδατοσυλλογών και ποταµοφράκτη (δράση C1). Το παραδοτέο (δ) 

θα ολοκληρωθεί µε καθυστέρηση τεσσάρων µηνών, στις 31/10/2011. Η καθυστέρηση αυτή, 

κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν τα ενδεχόµενα 

καλοκαιρινά δεδοµένα πεδίου της δράσης Α1 για την επιλογή των τελικών θέσεων των ασφαλών 

περασµάτων (δράση C4).  

3.1.3 ∆ράση Α.3: Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) / άλλων συναφών µελετών. (Προβλεπόµενη έναρξη 1/2011-

Προβλεπόµενη λήξη 6/2011). 

Οι εκθέσεις εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δράσεις C1.1, C2 και C4 

αναµένεται να ακολουθήσουν την πρόοδο των προαπαιτούµενων τεχνικών µελετών της Α2. 

Εντός χρονοδιαγράµµατος, αναµένεται να ολοκληρωθεί η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για τα έργα της δράσης C2 (30/06/2011) (Παράρτηµα 8) και να πάρει την τελική έγκριση, ένα 

µήνα µετά (30/07/2011). Για τις άλλες δύο εκθέσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον (για τις δράσεις 

C1.1 και C4) αναµένεται καθυστέρηση τεσσάρων µηνών, που οφείλεται στους ίδιους λόγους 

που αναφέρθηκαν στην §3.1.2.   

3.1.4 ∆ράση Α.4: Εκτίµηση της µελλοντικής προοπτικής των επιλεγµένων 

ειδών µε σενάρια κλιµατικής αλλαγής. (Προβλεπόµενη έναρξη 3/2011-

Προβλεπόµενη λήξη 12/2012).  

Η δράση ξεκίνησε νωρίτερα από την προγραµµατισµένη έναρξή της (Παράρτηµα 22), 

έτσι ώστε, (α) να εξελίσσεται παράλληλα µε τη δράση Α1, (β) να πραγµατοποιηθούν κοινές 

επισκέψεις στο πεδίο µε τις υπόλοιπες δράσεις του προγράµµατος και (γ) να συλλεχθούν και να 
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προετοιµαστούν έγκαιρα όλα τα απαιτούµενα γεωγραφικά δεδοµένα και υπόβαθρα. 

Συγκεντρώθηκαν τα υφιστάµενα γεωγραφικά υπόβαθρα για την ανάλυση του οικολογικού 

θώκου των επιλεγµένων ειδών και υπολογίζονται οι δείκτες τοπίου σε διάφορες χωρικές 

κλίµακες (για τα διαφορετικά επιλεγµένα είδη, δηµιουργία νέων γεωγραφικών υποβάθρων). Τα 

παραδοτέα της δράσης αναµένεται να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα. 

3.1.5 ∆ράση C.1: ∆ηµιουργία υδατοσυλλογών και ποταµοφρακτών. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 7/2011-Προβλεπόµενη λήξη 6/2013). 

Η έναρξη της C1.1 αναµένεται να καθυστερήσει για 4 µήνες περίπου, ακολουθώντας την 

καθυστέρηση των δράσεων Α2 και Α3 (βλέπε §3.1.2). Η καθυστέρηση αυτή δεν αναµένεται να 

επηρεάσει το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων (ειδικά για τη δράση C1, λόγω της εµπλοκής και 

άλλων Υπηρεσιών και των χρονοβόρων διαδικασιών που ενδεχοµένως απαιτούνται, έχει ληφθεί 

πρόνοια κατά την προετοιµασία της πρότασης ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την 

υλοποίησή της). Αναφορικά µε τη δράση C1.2. (κατασκευή δεξαµενής νερού / water tank), λόγω 

αλλαγής των δεδοµένων στην περιοχή του Παραλιµνίου (µετά την αποµάκρυνση των 

παράνοµων αντλιών που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2010), θα επανεξεταστεί η 

σκοπιµότητά της µετά το καλοκαίρι του 2011 και ανάλογα µε την εξέλιξη του θέµατος θα 

προταθούν οι πιθανές τροποποιήσεις.  

3.1.6 ∆ράση C.2: Προστασία, αποκάτασταση και δηµιουργία σηµαντικών 

καταφυγίων για τις νυχτερίδες. (Προβλεπόµενη έναρξη 7/2011-

Προβλεπόµενη λήξη 6/2012). 

Η δράση αναµένεται να αρχίσει τον Ιούλιο του 2011. ∆εν αναµένονται καθυστερήσεις 

στην ολοκλήρωση της δράσης.  

3.1.7 ∆ράση C.3: Αποκατάσταση και ενίσχυση των µικροενδιαιτηµάτων 

των ειδών. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2011-Προβλεπόµενη λήξη 

9/2012). 

Η δράση αρχίζει τον Οκτώβριο 2011 και δεν αναµένονται καθυστερήσεις στην τήρηση 

του χρονοδιαγράµµατος.   

3.1.8 ∆ράση C.4: ∆ηµιουργία και ενίσχυση ασφαλών υπόγειων 

περασµάτων. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2011-Προβλεπόµενη λήξη 

9/2012). 

Αναµένεται µικρή καθυστέρηση ενός µηνός στην έναρξη της δράσης (Νοέµβριος 2011 

αντί Οκτώβριος 2011 που αναφέρεται στην πρόταση), ώστε να ολοκληρωθεί η σχετική τεχνική 

µελέτη που προβλέπεται στην Α2 (βλέπε §3.1.2). ∆εν αναµένονται καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση της δράσης. 
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3.1.9 ∆ράση C.5: Φύτευση καρποφόρων δέντρων. (Προβλεπόµενη έναρξη 

8/2011-Προβλεπόµενη λήξη 7/2012). 

Η δράση ξεκινάει τον Αύγουστο του 2011. Έχει όµως ήδη επιλεγεί ο χώρος που θα 

φυτευτούν τα δέντρα και έχει χαρτογραφηθεί. Επιπλέον, έχει σταλεί επιστολή στο Τµήµα 

Κτηµατολογίου που είναι η αρµόδια αρχή, ώστε να εγκριθεί έγκαιρα η εκµίσθωση της γης, όπου 

που θα γίνει η φύτευση των επιλεγµένων ειδών (φρουτόδεντρα). Η έγκριση αναµένεται να δοθεί 

µέχρι το Σεπτέµβριο 2011, έτσι ώστε οι φυτεύσεις να γίνουν µέσα στην επόµενη φυτευτική 

περίοδο (Νοέµβρης-∆εκέµβρης 2011). ∆εν αναµένονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση της 

δράσης.  

3.1.10 ∆ράση C.6: ∆ηµιουργία και προστασία µικροαποθεµάτων για τα 

ασπόνδυλα είδη. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2011-Προβλεπόµενη λήξη 

9/2012). 

Η δράση ξεκινάει τον Οκτώβριο 2011 και δεν αναµένονται καθυστερήσεις στην τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος. Παρόλα αυτά έχουν πραγµατοποιηθεί επισκέψεις σε διάφορα σηµεία για 

προεπιλογή των συγκεκριµένων θέσεων για τις µικρές υδατοσυλλογές (small ponds), ενώ 

διερευνώνται οι ακριβείς θέσεις των φυτεύσεων. Στην πρόταση εσφαλµένα αναφέρεται ότι µία 

από τις τέσσερις φυτεύσεις, µε σκοπό να ευνοηθεί το είδος Propomacrus cypriacus, θα γίνει 

στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο / CY300005 (Παράρτηµα 22). Η περιοχή αυτή, συµπεριλήφθηκε 

στη δράση εκ παραδροµής αφού το είδος δεν έχει καταγραφεί εκεί. Αντιθέτως, στην περιοχή του 

Σταυροβουνίου / CY6000004 έχουν πρόσφατα καταγραφεί και νέες εµφανίσεις του είδους σε 

περιοχές λίγο έξω από την προστατευόµενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000. Η φύτευση 

εντός της προστατευόµενης περιοχής του Σταυροβουνίου, αναµένεται να ευνοήσει τον 

πληθυσµό και να συµβάλλει στην εξάπλωσή του (αναµενόµενη αύξηση του πληθυσµού, του 

εύρους και της κατανοµής του είδους). Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται σκόπιµο και 

προτείνεται να αντικατασταθούν οι φυτεύσεις του Κάβο Γκρέκο CY300005, µε φυτεύσεις εντός 

της περιοχής του Σταυροβουνίου CY6000004.   

3.1.11 ∆ράση C.7: Έλεγχος των ξενικών και εισβλητικών ανταγωνιστικών 

ειδών. (Προβλεπόµενη έναρξη 4/2011-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Από τη δράση Α1 έχουν προκύψει τα απαραίτητα δεδοµένα για τη δράση C7.1. 

Συγκεκριµένα:   

• Έχουν οριστεί οι περιοχές όπου οι δράσεις αποµάκρυνσης του είδους Trachemys scripta 

είναι απαραίτητες, είτε για την προστασία του νερόφιδου, είτε για την προστασία της 

νεροχελώνας, είτε για ανάγκες ευαισθητοποίησης, είτε όλων των παραπάνω.  

• Έχουν οριστεί ο τρόπος συλλογής και οι διαδικασίες χειρισµού των ατόµων της T. 

scripta που θα συλληφθούν (Παράρτηµα 4).  
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• Επιπλέον, προτάθηκαν οι προδιαγραφές για την προκήρυξη του συγκεκριµένου έργου 

(Παράρτηµα 9).  

• Κρίθηκε σκόπιµο, η συλλογή δειγµάτων του είδους Mauremys rivulata για τη δράση C8 

να γίνει µέσω της διαδικασίας που προτείνεται παραπάνω, αφού η µέθοδος σύλληψης 

δεν είναι επιλεκτική για το εισβλητικό είδος. 

Αντιθέτως, σε σχέση µε το είδος Micropterus salmoides δεν προέκυψαν σαφή στοιχεία που να 

τεκµηριώνουν τη µείωση του πληθυσµού του νερόφιδου λόγω της παρουσίας του. Η µείωση του 

πληθυσµού του νερόφιδου στις δύο περιοχές κατανοµής του, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες 

και όχι αποκλειστικά στο λαυράκι που υπάρχει µόνο σε ένα σηµείο (Φράγµα Ξυλιάτου), µίας 

από τις δύο ευρύτερες περιοχές (Κάτω Μονή - Παραλίµνι). Για την υποστήριξη του παραπάνω 

ισχυρισµού, βλ. το Παράρτηµα 10. Η αφαίρεση του είδους από το φράγµα Ξυλιάτου θα 

απαιτούσε το ολοκληρωτικό άδειασµα του φράγµατος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν πρακτικά ανέφικτο. Κυρίως όµως, θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην κοινή 

γνώµη. Σε ότι αφορά συνεπώς στο λαυράκι, οι προσπάθειες θα περιοριστούν στον έλεγχο 

(=απαγόρευση) της εισαγωγής του, στις νέες κατασκευές του προγράµµατος. 

Για την υποδράση C7.2, προετοιµάστηκαν οι τεχνικοί όροι για την εφαρµογή του 

προγράµµατος ελέγχου των ξενικών εισβλητικών ειδών και συγκεκριµένα για την αποµάκρυνση 

της χελώνας του γλυκού νερού Trachemys scripta (Παράρτηµα 11), οι οποίοι κατόπιν έγκρισης 

του ∆ιευθυντή του ΤΑΘΕ θα αποσταλούν τον Ιούνιο 2011 στους υποψήφιους προσφοροδότες. Η 

κατακύρωση της προσφοράς αναµένεται µέσα στον Ιούλιο 2011.   

3.1.12 ∆ράση C.8: Γενετική της διατήρησης και ex situ διατήρηση. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Έχουν ήδη συλλεχθεί τα πρώτα δείγµατα (από την εξέλιξη της δράσης Α1).  

Σε ότι αφορά στην υποδράση C8.1, έχουν γίνει τα ακόλουθα:   

• Προκαταρκτικές αναλύσεις δειγµάτων που συλλέχθηκαν µε την προτεινόµενη, από τα 

σχετικά πρωτόκολλα, δειγµατοληψία (στοµατικά επιχρίσµατα για τα ερπετά) για να 

επιβεβαιώσουν την αποτελεσµατικότητά της. Οι αναλύσεις αυτές έχουν δώσει τα πρώτα 

επιτυχή αποτελέσµατα.  

• Έχουν οριστεί πρωτόκολλα δειγµατοληψίας ιστού από ζωντανά έντοµα, τα οποία πρέπει 

να δοκιµαστούν στο πεδίο και µη καταστροφικοί τρόποι δειγµατοληψίας από έντοµα που 

βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.  

∆εν έχουν ξεκινήσει οι καθαυτές αναλύσεις γενετικής ποικιλότητας, διότι αναµένονται δείγµατα 

από τις παρακάτω ενέργειες: 

� Συλλογή από το πεδίο. Γίνονται µε σχετικά αργούς ρυθµούς, κυρίως λόγω της 

σπανιότητας των δύο φιδιών. Για αυτό το λόγο, σχεδιάστηκαν και θα τοποθετηθούν 

παγίδες, οι οποίες αναµένεται να αυξήσουν τις συλλήψεις φιδιών. Για τα άτοµα που 
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συλλαµβάνονται, χρησιµοποιούνται προσωρινώς οι προϋπάρχουσες ειδικές κατασκευές 

(τερράρια) του ΤΑΘΕ.  

� ∆εν έχει ξεκινήσει η συλλογή δειγµάτων για τη Mauremys rivulata. Έχει οριστεί να γίνει 

µέσω της δράσης C7, για λόγους συνάφειας των δειγµατοληψιών και οικονοµίας.  

� Συλλογή δειγµάτων των δύο φιδιών από Ευρωπαϊκά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 

ειδικούς που έχουν δουλέψει µε τα εν λόγω είδη. Ήδη, έχουν γίνει προκαταρτικές επαφές 

µε φορείς που κατέχουν σχετικά δείγµατα, µε θετικά αποτελέσµατα. 

� Συλλογή δειγµάτων εντόµων που έχουν προγραµµατιστεί για το καλοκαίρι 2011, οπότε 

και τα δύο είδη ενδιαφέροντος είναι δραστήρια.  

Επειδή η εκκίνηση της δράσης χωρίς ελάχιστο αριθµό δειγµάτων είναι αντιπαραγωγική και 

ασύµφορη, τόσο οικονοµικά όσο και σε χρόνο απασχόλησης ειδικών, οι αναλύσεις δε θα 

ξεκινήσουν πριν το Σεπτέµβριο 2011 και αναµένεται να παραταθεί τουλάχιστον για 6 µήνες 

µετά την αρχική πρόβλεψη (Ιούνιος 2013 αντί ∆εκέµβριος 2012), χωρίς διαφορά στο 

προβλεπόµενο κόστος. Απόλυτη προτεραιότητα (λόγω των αναγκών της C8.2) έχουν οι 

αναλύσεις για το νερόφιδο, οι οποίες αναµένεται να δώσουν προκαταρκτικά αποτελέσµατα, 

εντός του 2011.  

Η δράση C8.2 ξεκινάει τον Οκτώβριο 2011 (Παράρτηµα 22) και θα υλοποιηθεί από το 

ΤΑΘΕ. Για τη δράση αυτή, το ΜΦΙΚ έχει συντάξει τις προδιαγραφές (Παράρτηµα 12 και 13) 

για την αναζήτηση µειοδότη που θα αναλάβει τα πρακτικά µέρη της (υπό την επίβλεψη ειδικών 

από το ΜΦΙΚ). Για τη διαδικασία προκήρυξης της προσφοράς, ενηµερώθηκε ήδη το Υπουργείο 

Οικονοµικών Κύπρου (Παράρτηµα 14). Μετά την παραχώρηση της σχετικής έγκρισης 

(Παράρτηµα 14), ακολούθησε η κατάρτιση των τεχνικών όρων για την εφαρµογή του 

προγράµµατος αναπαραγωγής σε αιχµαλωσία (captive-breeding) του κυπριακού νερόφιδου 

Natrix natrix cypriaca, της κυπριακής δεντρογαλιάς Hierophis cypriensis και της χελώνας του 

γλυκού νερού Mauremys rivulata. Η προκήρυξη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

Σεπτέµβριο του 2011 (προκειµένου να τηρηθούν όλες οι υποχρεωτικές διαδικασίες µε βάση τους 

κανονισµούς του ΤΑΘΕ) και η δράση να ξεκινήσει εντός χρονοδιαγράµµατος.  

3.1.13 ∆ράση D.1: Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και διοργάνωση 

εκδηλώσεων. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 

3/2014). 

Η εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράµµατος (Παράρτηµα 15) έγινε τον Απρίλιο 2011 και 

συντονίστηκαν στην ίδια περίοδο συναντήσεις για το πρόγραµµα, ο έλεγχος από την ΕΟΠ και 

εργασίες πεδίου. Με αυτό τον τρόπο περιορίστηκε το αποτύπωµα άνθρακα µε µια µόνο 

επίσκεψη των συνεργατών στην Κύπρο. Η προβολή του προγράµµατος στα ΜΜΕ έως τώρα, 

επιτεύχθηκε αφενός µε την παρουσίαση της εκδήλωσης και αφετέρου µε την παρουσίαση του 

προγράµµατος γενικότερα, µέσω (Παράρτηµα 16):  
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• ενός δελτίου τύπου στην παγκύπρια εφηµερίδα «Φιλελεύθερος»,      

• της ιστοσελίδας του ΤΠ, ενός ηλεκτρονικού περιοδικού και έξι περιβαλλοντικών και 

ποικίλου περιεχοµένου ιστότοπων και δικτυακών ηµερολογίων, 

• της εκποµπής «Συν Πλην» της κρατικής τηλεόρασης, 

• µιας ραδιοφωνικής συνέντευξης στο ραδιοφωνικό σταθµό «Άστρα», µε αφορµή την 

Παγκόσµια Ηµέρα Βιοποικιλότητας και 

• της δηµιουργίας οµάδας του προγράµµατος στο facebook.   

Η δράση θα εξακολουθήσει να υλοποιείται κατά τον παραπάνω τρόπο, µέσω της ιστοσελίδας 

του προγράµµατος αλλά και µε τη συµµετοχή του σε ότι άλλο διοργανωθεί από τη ΜΣ∆Π 

(εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ), έως τη λήξη του. 

3.1.14 ∆ράση D.2: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού. (Προβλεπόµενη έναρξη 

9/2011-Προβλεπόµενη λήξη 9/2013). 

Η δράση ξεκινάει το Σεπτέµβριο 2011, µε βάση την περιγραφή της δράσης στην πρόταση 

(Παράρτηµα 22) και δεν αναµένονται καθυστερήσεις στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος.  

3.1.15 ∆ράση D.3: Εγκατάσταση πινακίδων ερµηνείας περιβάλλοντος. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 3/2013). 

Οι πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος θα τοποθετούνται κατά περίπτωση µε την 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων δράσεων C του προγράµµατος.   

3.1.16 ∆ράση D.4: Παραγωγή φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 1/2011-Προβλεπόµενη λήξη 12/2011). 

Για τη δράση έχουν γίνει τα εξής: 

• Επίσκεψη στις περιοχές όπου θα πραγµατοποιηθούν έργα του προγράµµατος, φωτογράφηση 

θεµάτων που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν στη δράση (τοπία, φυτά, ζώα, ανθρώπινες 

δραστηριότητες). 

• Έρευνα της διαθέσιµης βιβλιογραφίας (φυσικό περιβάλλον της Κύπρου, εκπαιδευτικό υλικό από 

την Ελλάδα και άλλες χώρες). 

• Αρχική θεµατική οργάνωση της εκπαιδευτικής βαλίτσας (περιεχόµενα των τευχών για τον 

εκπαιδευτικό και το µαθητή/τρια) (Παράρτηµα 17). 

• Σχεδιασµός δύο χαρακτήρων µασκότ (κυπριακό νερόφιδο, νυχτοπάππαρος) που θα 

χρησιµοποιηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πιθανόν, στα βιβλία (Παράρτηµα 17). 

• Αρχική επιλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν σε µαθητές/τριες 

διαφορετικών ηλικιακών οµάδων και στα θέµατα διαχείρισης που πραγµατεύεται το πρόγραµµα 

(Παράρτηµα 17). 

Για την εξέλιξη της δράσης, αναζητούνται φωτογραφίες ειδών και οικοτόπων (οι οποίες 

θα αναζητηθούν από τις λήψεις όλων των συνεργατών του προγράµµατος) και φωτογραφίες που 
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απεικονίζουν τις διαχειριστικές επεµβάσεις του προγράµµατος (δεδοµένου ότι πολλές από αυτές 

δεν έχουν ακόµα πραγµατοποιηθεί). Οι τελευταίες, θα αναζητηθούν όσο πιο αργά επιτρέπει το 

χρονοδιάγραµµα της δράσης. 

Η δράση έχει προγραµµατιστεί για το διάστηµα 01-12/2011. Θα πραγµατοποιηθεί κυρίως 

µετά τον 07/2011, προκειµένου να συγκεντρωθούν στο µεταξύ δεδοµένα και φωτογραφίες από 

τις άλλες δράσεις του Προγράµµατος (οι οποίες θα παρουσιάζονται στη φωτογραφική 

παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας). 

Η δράση θα πραγµατοποιηθεί µε την εξής διαδοχή: 

1. Επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού. 

2. Επεξεργασία του 32σέλιδου βιβλίου, σε πρόχειρη µορφή (ώστε να λειτουργεί παράλληλα µε 

τις δραστηριότητες). 

3. Εικονογράφηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού. 

4. Επεξεργασία και εκονογράφηση της επιτραπέζιας έκθεσης. 

5. Τελική συγγραφή και εικονογράφηση του 32σέλιδου βιβλίου. 

6. Επιλογή φωτογραφιών και συγγραφή των συνοδευτικών κειµένων. 

3.1.17 ∆ράση D.5: Συναντήσεις εργασίας, σεµινάρια, συνέδρια και 

εκπαίδευση προσωπικού. (Προβλεπόµενη έναρξη 4/2011-

Προβλεπόµενη λήξη 9/2013). 

Η δράση αυτή περιλαµβάνει τη διεξαγωγή µιας συνάντησης εργασίας, δύο σεµιναρίων 

εκπαίδευσης προσωπικού που εργάζεται στη διαχείριση φυσικών και αγροτικών περιοχών και 

δύο σεµιναρίων εκπαίδευσης περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών. Η συνάντηση εργασίας για την 

αποκατάσταση των µικροενδιαιτηµάτων, αναµένεται να γίνει το φθινόπωρο του 2013. Το πρώτο 

σεµινάριο για το προσωπικό, προβλέπεται να λάβει χώρα την άνοιξη του 2012 και το δεύτερο 

την άνοιξη του 2013, ούτως ώστε να παρουσιαστούν τα µέχρι τότε αποτελέσµατα από τις 

δράσεις του προγράµµατος. Το πρώτο σεµινάριο για τους εκπαιδευτικούς, αναµένεται να γίνει 

µετά την παραγωγή της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας, στις αρχές του 2012 και το δεύτερο, 

που θα αξιολογήσει και την αποτελεσµατικότητά της, µετά το καλοκαίρι του 2013.  

3.1.18 ∆ράση D.6: Ενηµερωτικές πινακίδες. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-

Προβλεπόµενη λήξη 12/2011). 

Η παραγωγή και τοποθέτηση των ενηµερωτικών πινακίδων αναµένεται να γίνει µε την 

έναρξη των δράσεων C, τον Ιούλιο και Οκτώβριο 2011. Η δράση αναµένεται να παραταθεί, 

µέχρι το ∆εκέµβριο 2011 (Παράρτηµα 22).    

3.1.19 ∆ράση D.7: ∆ηµιουργία ιστοσελίδας του προγράµµατος. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 7/2011-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Η δράση αυτή, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ξεκινάει τον Ιούλιο 2011. 

Ωστόσο, για να συµβαδίσει η υλοποίησή της µε το άρθρο 13.4 των Κοινών ∆ιατάξεων, ο Σ∆ σε 
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συνεργασία µε την ΥΠ επέσπευσαν τις διαδικασίες, µε αποτέλεσµα ο ιστότοπος να είναι ενεργός 

και διαθέσιµος στο κοινό, µε τις απαραίτητες πληροφορίες ανά ενότητα, στο τέλος του Ιουλίου 

2011. Το προτεινόµενο όνοµα της ιστοσελίδας είναι www.icostacy.gov.cy (Παράρτηµα 18).       

3.1.20 ∆ράση Ε.1: ∆ιαχείριση και λειτουργία του προγράµµατος. 

(Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ορίστηκε εγκαίρως το προσωπικό που θα λάβει µέρος 

στην υλοποίηση του προγράµµατος (Παράρτηµα 19). Επίσης, από την έναρξη του 

προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις µε την ΕΟΠ [στην Αθήνα και στην Κύπρο 

(Παράρτηµα 19)] και δύο εξαµηνιαίες συναντήσεις της ΚΕ∆ [∆εκέµβριος 2010 (Παράρτηµα 19) 

και Απρίλιος 2011], όπου συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των εταίρων, µια προς µια οι 

δράσεις και η προτεινόµενη εξέλιξή τους. Την οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος έχει 

αναλάβει η ΟΙΚΟΣ, όπου σε συνεργασία µε όλους τους εταίρους προχωράει οµαλά (βλ §4.1). 

Η περιγραφή και η φύση της δράσης υποδεικνύει κατά κύριο λόγο την άµεση 

συνεργασία µεταξύ του ΣΠ και της ΥΠ. Η συνεργασία αυτή, ολοκληρώνεται µε εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις του ∆Π µε την ΥΠ και τα υπόλοιπα µέλη του προγράµµατος από το ΤΠ και µε 

συχνές τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές συνδιασκέψεις, µεταξύ του ∆Π και της ΜΣ∆Π.  

Η αγορά εξοπλισµού από κρατικές υπηρεσίες, υποβάλλεται σε χρονοβόρες και 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα στην προκειµένη περίπτωση, να 

καθυστερήσει η αγορά των ειδών. Η καθυστέρηση όµως, δεν επηρέασε καθόλου την υλοποίηση 

των δράσεων, εφόσον χρησιµοποιήθηκε ήδη υπάρχων εξοπλισµός από τους εταίρους ή σε 

κάποιες περιπτώσεις ο προσωπικός εξοπλισµός των συνεργατών, για τους σκοπούς του 

προγράµµατος. Με την αγορά του εξοπλισµού ασχολήθηκαν ένας λειτουργός από το Τ∆, ένας 

από το ΤΠ, ο υπεύθυνος από το ΜΦΙΚ και η ΥΠ. Μέχρι στιγµής έχουν αγοραστεί το 4x4 

αυτοκίνητο από το ΤΠ, δύο φορητοί υπολογιστές από το Τ∆, δύο φορητοί υπολογιστές από το 

ΤΠ, µια φωτογραφική µηχανή από το ΤΠ και ένα ζευγάρι κυάλια από το ΜΦΙΚ (βλ. §4.3). 

Καθυστερεί ακόµη η απόκτηση των φωτοπαγίδων και έχει αποφασιστεί να µην αποκτηθεί ο 

έγχρωµος εκτυπωτής, σαρωτής και ηλεκτρονικός σχεδιογράφος διότι έχει καλυφθεί η ανάγκη 

τους από υφιστάµενο εξοπλισµό.             

3.1.21 ∆ράση Ε.2: Παρακολούθηση του προγράµµατος. (Προβλεπόµενη 

έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Η δράση υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και σε πρώτη φάση 

περιλάµβανε τη σύνταξη και διαµόρφωση ενός «Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης» του 

προγράµµατος (Παραδοτέο - Παράρτηµα 2), µε στόχο τον υπολογισµό και την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των δράσεων σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, τους στόχους και τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης εξασφαλίζει τη 

σωστή και ποιοτική εκτέλεση των δράσεων, καθώς και την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των 
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παραδοτέων. Η εξέλιξή του θα εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του προγράµµατος, 

κατά τη διάρκειά του, µε στόχο την επίτευξη της µέγιστης αποτελεσµατικότητας του 

Πρωτοκόλλου. Συνεπώς, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κριθούν αναγκαίες θα ενσωµατωθούν στο 

υπάρχον πρωτόκολλο. Βάσει της έως τώρα πορείας του προγράµµατος, οι καθορισµένοι 

«δείκτες» του πρωτοκόλλου φαίνεται ότι πληρούνται επαρκώς και προβλέπεται πως θα 

συνεχίσουν να καλύπτονται και µελλοντικά.  

Ο βιολογικός έλεγχος του προγράµµατος προς το παρόν, καλύπτεται (ή υλοποιείται 

παράλληλα µε) από τις εργασίες της δράσης Α1. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης Α1, θα 

καθοριστεί η µεθοδολογία ελέγχου έτσι ώστε να αποτιµάται η αποτελεσµατικότητα των 

δράσεων του προγράµµατος για τα επιλεγµένα είδη, στις περιοχές των έργων του προγράµµατος. 

3.1.22 ∆ράση Ε.3: ∆ικτύωση µε άλλα προγράµµατα. (Προβλεπόµενη έναρξη 

10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 3/2014). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής που τοποθετείται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, 

έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: (i) Παρουσίαση του προγράµµατος στο kick off meeting των 

προγραµµάτων LIFE, το Φεβρουάριο 2011 στην Αθήνα, (ii) Παρουσίαση του προγράµµατος 

στην ενηµερωτική ηµερίδα για το LIFE στην Κύπρο, το Μάρτιο 2011, (iii) Αναφορά του 

προγράµµατος σε παρουσίαση και γνωριµία µε υπεύθυνους άλλων προγραµµάτων LIFE από το 

εξωτερικό, στο εργαστήριο του LIFE-Plantnet στην Κύπρο, τον Απρίλιο 2011 (Παράρτηµα 20).  

3.1.23 ∆ράση Ε.4: Σχέδιο διατήρησης µετά την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος. (Προβλεπόµενη έναρξη 10/2010-Προβλεπόµενη λήξη 

3/2014). 

Η δράση θα ολοκληρωθεί το 2014 και το σχέδιο διατήρησης θα παραδοθεί µαζί µε την 

τελική αναφορά, στις 30/6/2014 (Παράρτηµα 22).  

 

3.2 ∆ιαθεσιµότητα των κατάλληλων αδειών και εγκρίσεων. 

Το ΤΠ, αφού εγκρίνει τις περιβαλλοντικές µελέτες που θα γίνουν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος και αφορούν εργασίες µικρής κλίµακας σε κτίρια, στοές ορυχείων και µικρές 

υδατοσυλλογές σε περιοχές NATURA 2000 της Κύπρου, θα παρέχει την απαραίτητη 

αδειοδότηση για την υλοποίηση των συγκεκριµένων έργων. 

 

3.3 Προβλεπόµενη πρόοδος µέχρι την επόµενη έκθεση. 

Μέχρι την επόµενη έκθεση (Ενδιάµεση Έκθεση – 30/06/2012), οι εταίροι του 

προγράµµατος θα συνεχίσουν την πορεία υλοποίησης των δράσεών του, µε βάση το 

χρονοδιάγραµµα που τέθηκε. Συγκεκριµένα, θα ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις 

Α2 και Α3, καθώς και τα πρώτα παραδοτέα των δράσεων Α1 και Α4 και θα συνεχιστούν οι 

εργασίες πεδίου για τη δράση Α1. Θα έχουν ξεκινήσει όλες οι δράσεις C και θα εξελίσσονται µε 
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βάση το χρονοδιάγραµµα. Επιπλέον, θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν οι δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην ενηµέρωση του κοινού και στη διάδοση των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος. Επίσης, θα έχει ολοκληρωθεί η φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα, µε το 32σέλιδο 

βιβλίο και τα αυτοκόλλητα (παραδοτέα), θα έχουν τοποθετηθεί οι ενηµερωτικές πινακίδες και θα 

είναι ενεργή και ενηµερωµένη η ιστοσελίδα του προγράµµατος. Επιπρόσθετα, προβλέπεται πως 

θα πραγµατοποιηθούν δύο σεµινάρια, ένα για την εκπαίδευση του προσωπικού και το δεύτερο 

για την παρουσίαση της φορητής βαλίτσας στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, θα έχει αγοραστεί και 

ο υπολειπόµενος εξοπλισµός.  

Το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος, µαζί µε σχετικές διορθώσεις και τυπογραφικές 

παραλείψεις που αφορούν την περιγραφή των δράσεων, παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 22. Στο 

χρονοδιάγραµµα, παρουσιάζονται µε διαφορετική αποτύπωση: οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες 

έναρξης και ολοκλήρωσης της κάθε δράσης, σύµφωνα µε την πρόταση και οι πραγµατικές 

ηµεροµηνίες έναρξης και υλοποίησης, µε βάση τη µέχρι τώρα πορεία του προγράµµατος.    

 

4. Οικονοµικό µέρος  

4.1 ∆ιαχείριση των οικονοµικών του προγράµµατος. 

Για την οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος χρησιµοποιείται ενιαία διαδικασία, 

έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η καταγραφή των δαπανών του. Ο 

κάθε εταίρος τηρεί το ηλεκρονικό αρχείο της οικονοµικής φόρµας από την επίσηµη ιστοσελίδα 

του LIFE (financial reporting document), καθώς και ένα φάκελο µε όλα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία των εξόδων του προγράµµατος (π.χ. µηνιαία αναφορά ανθρωποχρόνου 

(timesheet), αποδείξεις, τιµολόγια, αποδεικτικά µετακινήσεων κλπ). Οδηγίες για τη 

συµπλήρωση της φόρµας και τη συλλογή των οικονοµικών στοιχείων έχουν δοθεί και δίνονται 

όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τον ΣΠ και την ΥΠ στους εταίρους. Η ενηµέρωση της 

οικονοµικής φόρµας από τους εταίρους γίνεται κάθε µήνα, οπότε και συλλέγεται µε τα αντίτυπα 

των παραπάνω αποδεικτικών από τους ΣΠ και ΥΠ για το µηνιαίο έλεγχο, προς αποφυγή λαθών 

ή παραλείψεων.  

 Ο κάθε εταίρος τηρεί τα λογιστικά του στοιχεία µε βάση την εθνική νοµοθεσία και τους 

εσωτερικούς κανονισµούς του (Παράρτηµα 23). Για τα τµήµατα της κυπριακής κυβέρνησης, 

καθώς και το ΜΦΙΚ, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) θα πρέπει να θεωρηθεί επιλέξιµη 

δαπάνη για τους σκοπούς του προγράµµατος, εφόσον δεν µπορεί να ανακτηθεί (Παράρτηµα 23). 

  

4.2 Συνέχεια της διαθεσιµότητας της συγχρηµατοδότησης. 

H ιδία συνεισφορά του κάθε εταίρου, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιµη, σε όλη τη 

διάρκεια του προγράµµατος, όπως έχει προβλεφτεί εξαρχής µε την έγκριση της πρότασης.  
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4.3 ∆απάνες. 

Οι δαπάνες κατά την περίοδο αναφοράς (Οκτώβριος 2010 – Μάιος 2011) της «Αρχικής 

Έκθεσης» του ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247), κάλυψαν ποσοστό 10,71% του 

συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2. Πραγµατοποιηµένες δαπάνες 

Κατηγορίες αναλυτικού προϋπολογισµού Συνολικές 

δαπάνες 

(σε €) 

∆απάνες που 

έχουν γίνει από 

την αρχή του 

έργου έως τις  

31/05/2011 (σε €) 

% 

Συνολικών 

δαπανών 

1. Προσωπικό 498.880,00 104.548,91 20,95 

2. Έξοδα µετακινήσεων  103.400,00 14.100,55 13,63 

3. Εξωτερική βοήθεια 159.500,00 0,00 0,00 

4. Πάγια αγαθά     

Υποδοµές 231.700,00 0,00 0,00 

Εξοπλισµός 60.500,00 4.348,16 7,18 

Πρωτότυπα    

5. Αγορά γης/δικαιωµάτων και µισθώσεις    

6. Αναλώσιµα υλικά 105.840,00 1.316,09 1,24 

7. Λοιπά έξοδα    

8. Γενικά έξοδα  81.187,24 8.701,95 10,71 

ΣΥΝΟΛΟ 1.241.007,24 133.015,66 10,71 

 

• Στο 19% της διάρκειας του προγράµµατος έχει δαπανηθεί περίπου το 11% του συνολικού 

προϋπολογισµού. Αυτό οφείλεται, στο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόµη οι δράσεις C που 

έχουν σηµαντικό κοµµάτι του προϋπολογισµού στις κατηγορίες «υποδοµές» και «εξωτερική 

βοήθεια».  

• Στην κατηγορία «Πάγια αγαθά - Εξοπλισµός» έχει προστεθεί – σε σχέση µε τον εγκεκριµένο 

από την ΕΕ προϋπολογισµό – στις συνολικές δαπάνες το ποσό των 2.000,00€ για αγορά 

κυαλιών και λοιπού εξοπλισµού, για τις ανάγκες τις δράσης Α1. Το αντίστοιχο ποσό έχει 

αφαιρεθεί από την κατηγορία «Αναλώσιµα υλικά», από την ίδια δράση (Α1). 

 



22 

 

5 Παραρτήµατα (Annexes) 

5.1 Συµφωνητικά Εταιρικής Σχέσης. 

Παράρτηµα 1: Συµφωνητικά Εταιρικής Σχέσης. (Annex 1: Partnership Agreements). 

5.2 Παραδοτέα 

Παράρτηµα 2: Πρωτόκολλο Παρακολούθησης-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ. (Annex 2: Monitoring Protocol-

DELIVERABLE). 

5.3 Παραρτήµατα προόδου τεχνικού µέρους. (Annexes derived from the progress of 

the technical part). 

Παράρτηµα 3: Φάκελοι ειδών. (Annex 3: Species envelops). 

Παράρτηµα 4: Πρωτόκολλα δειγµατοληψιών. (Annex 4: Sampling protocols). 

Παράρτηµα 5: Εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγµένων ειδών χειροπτέρων. 

(Annex 5: Assessment of conservation status of targeted bat species). 

Παράρτηµα 6: Πρόοδος τεχνικών µελετών για τη δράση C2 (δράση Α2). [Annex 6: Progress 

report for technical studies for Action C2 (action A2)]. 

Παράρτηµα 7: Αίτηση γνωµοδότησης από το ΤΑΥ. (Annex 7: Approval request from the Water 

Development Department). 

Παράρτηµα 8: Πρόοδος περιβαλλοντικών µελετών για τη δράση C2 (δράση Α3). [Annex 8: 

Progress report for environmental impact assessment studies for Action C2 (Action A3)]. 

Παράρτηµα 9: Πρωτόκολλο συλλογής Trachemys scripta. (Annex 9: Protocol for the remove of 

Trachemys scripta). 

Παράρτηµα 10: Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών από το φράγµα του Ξυλιάτου. (Annex 10: 

Sampling results from Xyliatos Dam). 

Παράρτηµα 11: Τεχνικοί όροι για την αποµάκρυνση της χελώνας Trachemys scripta. (Annex 11: 

Technical specifications for the remove of Trachemys scripta). 

Παράρτηµα 12: Τεχνικές προδιαγραφές για τις ειδικές κατασκευές και τον εξοπλισµό που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράµµατος αναπαραγωγή σε αιχµαλωσία  του 

κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, της κυπριακής δενδρογαλιάς Hierophis cypriensis 

και της χελώνας του γλυκού νερού Mauremys rivulata. (Annex 12: Technical conditions for the 

special infrastructure and equipment required for Captive Breeding of Natrix natrix cypriaca, 

Hierophis cypriensis and Mauremys rivulata). 

Παράρτηµα 13: Πρωτόκολλα αναπαραγωγής σε αιχµαλωσία του κυπριακού νερόφιδου Natrix 

natrix cypriaca και της χελώνας του γλυκού νερού Mauremys rivulata. (Annex 13: Protocols for 

Captive Breeding of Natrix natrix cypriaca and Mauremys rivulata). 

Παράρτηµα 14: Έγκριση Υπουργείου Οικονοµικών για δαπάνες του ΤΑΘΕ. (Annex 14: 

Ministry of Economics approval for DFMR costs). 
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Παράρτηµα 15: Εναρκτήρια Εκδήλωση του Προγράµµατος. (Annex 15: Opening event of the 

project). 

Παράρτηµα 16: ΜΜΕ-∆ελτίο Τύπου, Προβολή στο διαδίκτυο, Ραδιοφωνική εµφάνιση, 

Facebook. (Annex 16: Media-Press release, internet promotion, radio, facebook). 

Παράρτηµα 17: Παραγωγή φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας. (Annex 17: Production of a 

portable Educational kit). 

Παράρτηµα 18: Ιστοσελίδα του προγράµµατος (υπό κατασκευή). (Annex 18: Website of the 

project (under construction)). 

Παράρτηµα 19: Λειτουργία και διαχείριση του Προγράµµατος. (Annex 19: Project operation and 

management). 

Παράρτηµα 20: ∆ικτύωση µε άλλα Προγράµµατα. (Annex 20: Networking with other projects). 

5.4 ∆είκτες απόδοσης  

Παράρτηµα 21: ∆είκτες απόδοσης. (Annex 21: Output indicators). 

5.5 Άλλα   

Παράρτηµα 22: Αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, επισήµανση και διόρθωση σφαλµάτων της 

πρότασης και προτεινόµενες αλλαγές. (Annex 22: Reviewed timetable, mistakes in the proposal 

and proposed changes). 

Παράρτηµα 23: Λίστα Οικονοµικού Ελέγχου και ∆ήλωση πολιτικής δικαιούχων σχετικά µε το 

ΦΠΑ. (Annex 23: Financial checklist and VAT policy for the Beneficiaries). 

Παράρτηµα 24: Αλλαγή της ∆ιευθύντριας Προγράµµατος. (Annex 24: Change of the Project 

Director). 

Παράρτηµα 25: Απαντήσεις στις επιστολές 07.04.2011 και 21.6.2011 της ΕΕ. (Annex 25: 

Answers to the letters of 07.04.2011 and 21.6.2011 of the EC).  


